
  يا اهللا ، بسم اهللا . الشيخ :

  الطبيب : ننزل الوزن .

  . ...حاولت أنا أنزل وزين يف عمان  الشيخ :

  الطبيب : إن شاء اهللا ، ياترى املرة إىل فاتت أنا أعطيتك إبرة وال ما أعطيتك ؟

  خدنا نوع من اإلبر ووجدت فيها فائدة . الشيخ :

  الطبيب : وجدت فيها فائدة .

  تسمح يل اجلس حىت أشرح لك ، الشيخ :

  الطبيب : طيب ، حاضر .

هات إيدك ، أنا كنت أشكو وجع هنا ، وكان ذلك يضايقىن يف الصعود والنزول من الدرج ويف الصالة  الشيخ :

جدا ، لكىن وأنت أدرى هل هو الفائدة عبارة عن تطور وال حتسن ، الذي أيضا ، لكين شعرت بفائدة واضحة 

صار : الوجع إىل كان هون انتقل إىل هنا ، وصار نزوىل وصعودى للدرج وجلوسى للتشهد أحسن بكثري من قبل 

، يعىن من قبل ملا كنت أجلس للتشهد كنت مضطر أمد رجلي هاى ، اآلن أجلس متوركا ، هذا التحسن 

لشعورى اخلاص، مث الوجع إيل كان هون ما شعرت به ، إال انه صّدر هون ، وهنا يناسبىن شيء من  بالنسبة

  التبسيل هكذا ، هذا الذى أردت أن أبني لك .

الطبيب : طبعا أحسن كتري، بس فيه شوية سوائل داخل الركبة ، لذلك الورم إىل موجود عندك ، فيه نوع من 

ىن فعله طبعا مؤقت مثال : فيه ناس ست شهور بريتاحوا عليها ، يف ناس اإلبر ممكن أعطيك إياها ، بس يع

ثالث شهور ، فيه ناس شهر ، فيه ناس مخسة عشر يوم بريوح املفعول ، فهل مثال األمل إيل عندك حاليا زي 

  ماكان القدمي أعطيك اإلبرة وال ممكن يتأجل لوقت ثاين ؟

   فليكن كذلك ، ألىن أنا ما أين متضايق من ها األمل .إذا كان أحسن بالنسبة لعلمك التجرييب الشيخ :

الطبيب : خالص ، يعين بنطرق موال اإلبرة ملا يكون فيه أمل شديد ، حننا بنعطيها لآلالم الشديدة ، واإلنسان ما 

  بيقدر يتحرك أبدا .

ب ، أعطاىن إبرة ما مبناسبة ذكر اإلبرة ،يف عمان أنا وقفت على بعض األطباء املتخصصني ىف األعصا الشيخ :

  أدرى شو امسها ؟

  الطبيب : يف الركبة نفسها ؟

أي نعم ، وكذلك سحب ماءا ، وفعال اإلبرة هيك كان هلا تأثري قرابة الستة أشهر ، مث بدأ األمر يرتاجع  الشيخ :



ناسب ، ويوم ذهبت إليه شعرت منه أنه بيعطيىن إبرة آخرى لكن على حترج منه ، كأنه بقول إن ليس من امل

  اإلكثار من ها النوعية ، فأنت بالطبع عرفت اآلن .

  الطبيب : من فرتة كام خدت اإلبرة ؟

  يوصل ليجى سنتني تقريبا . الشيخ :

الطبيب : و حننا طبعا يعىن خالل فرتة العالج كلها اليت تستغرق عشر سنني ما بننصح أكثر من كرتة اإلبر فإذا 

وحاليا األمل إيل عندك ممكن احتماله يفضل نبعد عنها ، نرتك اإلبرة خدت واحدة وارتاحت عليها ست شهور ، 

  واملية تزيد فيها وبعدين تكون احلركة مؤملة جدا ، فهذا الوقت مقنع . ...لوقت مضبوط ، أحيانا جيوز الركبة 

  طيب ، سحب املاء ؟ الشيخ :

ا كانت أحيانا جييىن واحد تكون الركبة الطبيب : فيه عندك شوية مية حاليا ، أنا بفضل أن يروح لوحده إال إذ

  خارجة جدا . بنسحبها،

  . ... الشيخ :

  الطبيب : بيتشكل مرة ثانية .

  غري طريقة السحب . الشيخ :

الطبيب : ماله تأثري ، لكن حاليا فيه عندك شوية مية لكن هى مفيدة لك وتسهل لك احلال ، لكن ملا بتزيد عن 

  الركبة . ...كله كويس أهم شيء احلد يبقى الزم سحب ، بس حاليا  

  جزاك اهللا خري  الشيخ :

  أبو ليلى : وبعدين ما تنسى أن الشيخ جاءك اآلن بسفر وعمرة وما شاء اهللا كويس .

  الطبيب : احلمد هللا ، أعطيه نوع من احلبوب بتساعد أكثر ، وصلت جديد ماهلا أي تأثري على الكلى .

  هادى أنا ال أزال أستعملها . الشيخ :

  الطبيب : هادى مدرات البول ، بالنسبة هلادي فيه حبوب حاليا أحسن منها .

  ذكرت يل ىف الفرتة السابقة أن ها الدواء موجود عندكم الشيخ :

  الطبيب : متوفر كثري .

  وقبل ما ننسى هل معىن ذلك نوقف هذا ؟ الشيخ :

احت عليها أكرت من هادى، يبقى الطبيب : بدى أعطيك هاذى احلبوب ملدة شهر جنرا ، إن شوفت وارت

بنحول من هذه إىل الثانية ، وإن كنت برتاح يف هذه توقف هذه ،نوقف هذه ونرجع هلذه ، بس االثنني ما 



  يتاخدوا مع بعض ، هي عبارة عن حباية محرا طويلة اثنني باملسا يالليل من بعد عشاء

  مان .بس بالنسبة يل هى مشكلة ألىن بعد احلج أعود إىل ع الشيخ :

  الطبيب : طيب ، خالل شهر ، ما ممكن أحدا يتصل معنا عشان نشوف نشوف أرتاح عليه وال ال ؟

  أبو ليلى : الشيخ حمسن بيتصل ، ممكن شيخنا ، يعطيك العالج ملدة .

  رفيق آخر : أنا هنزل بعد احلج ، وأعود بعد احلج حبواىل شي شهر

مع بعض ، إذا شوفت نفسك أن هذا الدواء األمحر  الطبيب : طيب كويس ، معىن ذلك أحنا ممكن نتفق

  أرتاحت عليه أكثر من هذا ، احنا نبعت لك كل ست شهور العالج ، وأنت حكيم نفسك .

  ثاين يوم . ...رفيق آخر : يعىن الفرتة االنتقالية اليوم وقف العالج هذا ما 

ملية ، كل واحدة على حسب ما تفكر أا الطبيب : ما بيأثر على الشيخ ، ألن هذا عبارة عن إنتاج لشركات عا

تطلعه ، بس هالدواء هذا يناسب الشيخ ، ممكن يكون دواء من أسوأ ما ميكن بس فيه ناس ترتاح عليه ، رياحني 

  إن شاء اهللا اليوم ملكة وال بكرة ؟

  يوم مخسة و ميكن السابع . الشيخ :

  خالص نتصل معه . الطبيب : يعىن إن شاء اهللا اليوم الثالث تكون هون، يعىن

بس أهم شيء أهم شيء ختفيف الوزن ، هذا مهم جدا جدا ، احلمد هللا الركب أحسن  ...الطبيب :  الشيخ :

  بكثري لو بينزل كمان الوزن مخسة عشر كيلو يبقى ممتاز للركب بيصري يتحرك أحسن كثري .

  يف احلقيقة بنحاول ننزل لكن الظاهر صعب . الشيخ :

  املسألة إىل هلا وجهني فيما أنت يف صدده حىت ختتار ما هو األيسر ؟ ما هو األيسر ؟ أخي ما هي الشيخ :

  بالنسبة إّىل أن أتعجل ىف يومني ،وأبيت ليلة اليوم الثاين وأوفر يف الرمي . السائل :

  هل هذا هو األيسر شرعا ؟ الشيخ :

  األيسر يل أنا . السائل :

ا ؟ ألن كل واحد له هوى ، وشو رأيك لو واحد رمى مجرة العقبة ال ، ما هو لك ، أنا أسألك شرع الشيخ :

  الكربى ، وقال األيسر يل أن أمضى التمتع بإجازيت ؟

  ال يصح النه أخل النسك ترك املبيت يف مىن وهو واجب . السائل :

  كيف املبيت مبىن ؟  الشيخ :

  ليلة األول والثاىن من أيام التشريق . السائل :



  هى اللياىل الىت جيب بيتها ىف مىن ؟طيب ، ما  الشيخ :

  املسئول : ليلة األول والثاين والثالث .

  طيب وأنت ؟ الشيخ :

  وأنا بت ليلة األول والثاين . السائل :

  والثالث ؟ الشيخ :

  متعجل أنا والثالث بتها وىف الصباح انصرفت قبل الزوال . السائل :

ه جانبا ، يبقى ثالث أيام التشريق فأنت تتعجل كما جاء ىف بيجوز وقع منك خطًأ، يوم العيد تركنا الشيخ : 

  اآلية .

  نعم ، يف يومني كما يف اآلية . السائل :

  يعىن تقضي يومني من أيام التشريق مث تتعجل وال تقضي يوم من أيام التشريق ؟ الشيخ :

  يوم من أيام التشريق واليوم الثاين . السائل :

ت تقضى يومني من أيام التشريق ويف آخر اليوم الثاين من أيام التشريق تتعجل أجبىن اهللا يهديك ، أن الشيخ :

  هكذا ؟

  يف أول اليوم الثاين من أيام التشريق ، أي ال أرمي اليوم الثاين لكن�ي أبيت ليلته . السائل :

  التعجل املشروع يكون مىت ؟ صباحا أم مساء ؟ الشيخ :

  مساء اية اليوم . السائل :

  نت تفعل هكذا ؟أ الشيخ :

  ال . السائل :

(( فمن تعجل في يومين فال إثم عليه شو عم حنكي هنا ؟ العجل املشروع والذي يسر به ربنا فقال  الشيخ :

يعين رمي اجلمرة يف اليوم الثاين مث انطلق ال ينوي على شىء ، أنت ال تريد أن تتمتع ذه الرخصة فقط ، بل  ))

ت لك ما الفرق بينك وبني الذى يعين يتعجل يف اليوم األول من أيام التشريق ؟ إيل تريد أن تزيد عليها ولذلك قل

  هو أنت .

  هو ما بات ليلة السائل :

لكنين أتيت باملبيت وبقيت إىل الصباح وقبل  السائل :ما فيه فرق بني البيات وبني الرمي كالمها واجب . الشيخ :

.  



أفهم أنه ال فرق بني املبيت وبني الرمى ، فأنت تريد أن ختل بواجب أين فاهم أنك أتيت باملبيت ، لكن  الشيخ :

وهو الرمى ، حبجة إيش ؟ ما خري بني أمرين إال أختار أيسرمها ، هذه مغالطة على نفسك وين التخيري ىف هذا ؟ 

  خريك أنت ترمى وأن تنصرف وأنت تريد أن ال ترمي وتنصرف ، ال تغالط نفسك واتق ربك .

  الك ، طيب ؟ أهال .كيف ح  الشيخ :

  أبو ليلى : احلمد هللا ، نصيحة طيبة

إن شاء اهللا بيتقبلها وال يؤثر هوى نفسه ، ألنه مع األسف مع طيبه ما عودنا على خمالفة هوى نفسه ،  الشيخ :

  يعين كل ما جيرى حبث يف أمر يتبع هواه وال يتبع نص الشرع .

  أبو ليلى : ال حول وال قوة إال باهللا 

  هدانا اهللا واياه الشيخ :

  أبو ليلى  : آمني ،

  املسألة يعين . السائل :

ترى إذا كان واحد يقول يارب أهدىن وهو ال  ( كلكم ضال إال من هديته فاستهدونى أهدكم ) الشيخ :

  يستجيب هلداية ربه يكون خملصا ىف طلبه هللا ؟

  ال . السائل :

  فال تكن هو ! الشيخ :

اهللا ، إذا انصرفت راشدا طمعا يف بر الوالدة ومل أرم ولكين أتيت باملبيت فهل علّي ال إن شاء  ...ههه  السائل :

  دم ؟

  أقول لك شىء اآلن ، حجك هذا حج الفريضة ؟ الشيخ :

  ال ، نافلة . السائل :

  شو رأيك ماحتجش وتروح ترب والدتك ؟ الشيخ :

  إن شاء اهللا . ... السائل :

  إذن بر والدتك بدون حج . الشيخ :

  أنا أحببت أن شاء اهللا يكون األمرين ، أمر احلج وأمر . لسائل :ا

الذى أحببته ننصحك به ، لكنك تريد أن تلف وتدور وحتكم لنفسك أنك حججت كما قال عليه  الشيخ :

إىل آخر احلديث ، لكن مع ذلك أنت ال تريد أن تأخذ مناسكه عليه السالم   ( خذوا عنى مناسكم )السالم 



الرب بوالدتك ، فرب بوالدتك بدون حج ما حدا يقول لك ليش ما حججت ؟ لكن إذا  كما علمك حبجة

  حججت ومل تأت بركن ما ، هذا بيقولك أنك فعلت خريا ؟

  ال ما فعلت . السائل :

  هل يقول لك أحسنت ؟ الشيخ :

  يعىن ، رمبا يكون األمر يعىن فيه شىء من األجر إن شاء اهللا . السائل :

  فظنا .اللهم اح الشيخ :

  . ...تركت واجب عليك كفارة  السائل :

إىل على الشرع ، مو عليه أنا ، إذا تركت واجب أنت  ...بدو يوصل هلدفه هو ، ألنه عم بيخطط  الشيخ :

  مرض هللا ورسوله أم أنت أمث ؟ هاى أمور ما تعرفها

ر فيجب لتقصري جهدى إن شاء اهللا أكون مرضى وآمث ، يعىن االثنني قمت ذا ولكن جهدى قص السائل :

  الدم .

  قصر يعىن أنت ما تستطيع وال باستطاعتك ؟ الشيخ :

  باستطاعىت وما أستطيع ، باستطاعىت إين أنتظر وال أستطيع ألين مسافر ! السائل :

  سافر ىف يوم األحد الثاين . الشيخ :

  وانتظر اسبوع كامل السائل :

  ا سافرت يف اليوم األول من أيام التشريق ، أه .وال ، ال ؟ إذ  ...أي ، لكنك شعرت أنك  الشيخ :

  اليوم الثاىن أنا مسافر . السائل :

  إذا سافرت يف اليوم األول من أيام التشريق بعد ما رميت أمث وال ؟ الشيخ :

  صح احلج وعلى الدم السائل :

  آمث وال، ال ؟ الشيخ :

  أحد احلضور : آمث ، آمث .

مث وليس مرة واحدة ، بل آمث آمث ، أقسمها نصفني ، قول آمث هون وأجب عن ملاذا هنا جريء وتقول أآ الشيخ :

 ...السؤال القادم بآمث ، إذا سافرت يف اليوم الثاىن قبل أن ترمى يكون آمث وال ال ؟ خالص صار مثل الصنم ، 

  . ... (( مالكم ال تنطقون ))قال هلم اخلليل :  

  ملسألة ، واهللا أناهو .. أقول هنا واهللا يعين ا ... السائل :



  اهللا يهديك .  الشيخ :

  أوال أتيت باملبيت ومل يبق إال الرمي فوكلت فيه أحد فما على شيء يعىن . السائل :

  وهذا الذي وّىل يف اليوم األول وو كل ما فيه عليه شيء ؟ الشيخ :

  أحد احلضور : مبيت ليلة الثامن .. ما بات .

  وكل ، وكل . الشيخ :

  الرمى ملن املبيت ال بد منه ال يصح .كل ب  السائل :

  وكل باملبيت . الشيخ :

  ما يصح . السائل :

.يا شيخ اهللا يهديك اتق اهللا  ...وكل باملبيت ، بلك بيجيب لك واحد غري حمرم بيوكله كمان يبيت عنه  الشيخ :

تع ا األيام كلها ما فأنت يف راحة ، ما حتج ىف األصل ، مت ...ىف نفسك وال تتالعب بأحكام شريعة نبيك ، 

حدا بيقول لك ليش ما حجيت ، لكن شوف اآلن أنت ، أنت معى ملا بصور لك إنسان بده يرمى ىف اليوم 

األول من أيام التشريق وبدو يوىل ، هذا ما أحسن له أنه ما حيج ؟ ما حدا بيقول له أنت آمث ، مثل إنسان يقوم 

يصلى بدون اطمئنان فهو آمث ، لكن لو ما صلى ما يف أحد  يصلي نافلة لكنه يصلى بدون طهارة فهو آمث ،

بيقول له ليش ما صليت ؟ هذا مثل ذاك ، يعين مسلم التزم القيام بعبادة ولو نافلة جيب عليه أن يأتى بواجباا 

  وأركاا ، وأنت تعرتف أن الرمي واجب ولكن موكل ، مني قال لك وكل وأنت مستطيع ؟

  ين وكلت يعين ما قلت هيك سبهلة كما يقولون .أنا ما أقول أ السائل :

  يعين بدك توكل أنا ماين فهمان ليش أنت بدك توكل ؟ ولذلك تشرح يل أول مرة وثاين مرة وثالث مرة . الشيخ :

الشاهد يف املسألة حىت فيه من األئمة من يقول ذا يعىن، يقول ما دام أنك بت ليلة الثاين عشر إيل  السائل :

املرخص بنهارها بالتعجل ال بأس عليك إذا وكلت بالرمي ما دمت أتيت باملبيت ، ألن املبيت هو هو الليلة 

الواجب والرمي يعىن أقل منه  إن شاء اهللا ، على من يقولون ذا ، لكن الذي نذهب إليه أنه واجب إذا يتم و 

 وتركت فقط رمي اليوم الثاين ، نعم وُكل به إن شاء اهللا يتم ، يعىن أنا أتيت بكل األركان الواجبة واحلمد هللا

  وكلت .

  اتق اهللا اتق اهللا الشيخ :

  اللهم اجعلنا من املتقني السائل :

  لو ترك املبيت بطل حجه ؟ الشيخ :



  ال ،ال يبطل . السائل :

  لو ترك الرمى يبطل حجه ؟ الشيخ :

  ما يبطل حجه . السائل :

رك الرمي ما يبطل حجه . لو ترك املبيت ما يبطل حجه مع طيب لو ترك املبيت ما يبطل حجه ، لو ت الشيخ :

  األمث ؟

  نعم . السائل :

  لو ترك الرمى ما يبطل حجه مع األمث الشيخ :

  نعم . السائل :

  شوف أنت حصلت على إيه منها ؟ الشيخ :

  األخرية . السائل :

  اهللا أكرب . الشيخ :

  طل حجه ؟أبو ليلى : يعين لو ما صلى ركعيت الفجر يف مزدلفة ب

  طبعا . الشيخ :

  أبو ليلى : إن شاء اهللا ما فعلتها بالفريضة ؟

  يعىن أنا احلمد هللا كل عام ما أتعجل حىت، أبقى اليوم الثاىن ، حىت إذا انصرف احلجاج . السائل :

كل نص عام يتضمن أجزاء كثرية و بعض هذه األجزاء أعم من النص و مل جير عمل السلف عليه فال   السائل :

  وز العمل به مثال ؟جي

مثال صالة اجلماعة ىف النوافل ، يف السنن الرواتب يف املسجد هل يشرع ؟ يعىن دخلنا نصلي الظهر  الشيخ :

  اآلن ، ونريد أن نصلى سنة الظهر القبلية هل يشرع أن نصليها مجاعة ؟

  السنة ؟ السائل :

  أنا بقول على السنة القبلية . الشيخ :

  عة ! ما عندي علم .يصليها مجا السائل :

  كيف ما عندك علم وأنك عايش املسجد .  الشيخ :

  يعين أقصد ، ما أقدر أقول أيوه ، ميكن يكون فيه دليل السائل :

  كيف يكون فيه دليل املسلمني كلهم يصلوان فرادى ؟  الشيخ :



  هذا ما أقصد . السائل :

  من هون .صارت العدوى من صاحبك هذا ، أسأله من هون يقول يل  الشيخ :

  أقصد ما عندي علم وال دليل ! السائل :

فرق بينك وبينه بس تنتقل العدى اجلماعة يف السنن الرواتب كما ترى املسلمني اليوم صالة السنن  الشيخ :

فرادى ، فلو أن رجال أراد كلما دخل املسجد يقول يا ناس تعالوا نصلي مجاعة بدل ما تصلوها فرادى السنن 

هذه نص  ( صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده)احتج يف مثل قوله عليه السالم نصليها مجاعة ، و 

عام دخل يف هذه اجلزئية ، لكن هذه اجلزئية مل جيري عمل املسلمني عليها ، على مقتضى داللة احلديث اآلخر 

  فال يعمل به .

  إال ما جاء عليه نص . السائل :

  إيه واضح . الشيخ :

  اّدخار حلم اهلدي ؟ما حكم  السائل :

وبعدين ملا فهموا تبسموا ، الشاهد أمنا احلديث يأمرنا بأن نأكل منها وال بد ، أما النسبة فغري حمددة ،  الشيخ :

يأمرنا بأن ندخر منها وال بد ، أما النسبة فغري واردة ، فإذن باستطاعة املضحي إذا أراد أوال أن ينفذ هذا األمر 

: أن ينال من بركة هذه األضحية ألا طاعة هللا واتباع لسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النبوي الكرمي ، وثانيا 

  يأكل منها ولو لقيمات ، وأن يدخر منها كذلك ، أما الباقي باستطاعته أن يتصدق ا .

من  بالنسبة لنا يف احلج غري مصرح من الصعب أن ندرك مكان العمل خوفا من أى طاريء ، فلتأكل السائل :

  األضحية ، تضحيها بنفسك لتأكل منها املفروض أنه أذهب إىل املسلخ

  ال مش املفروض أنك توكل إنسان . الشيخ :

  فاآلن مشروع الراجحي اللي هو يوكل عنك . ...املشكلة  السائل :

  ف األمر .ما ننصح ذا أبدا ألن هذا من اخلسارة ما مسعت آنفا ال يأكل املوكل وال يّدخر وهذا خال الشيخ :

  طيب لو جعلتها صدقة ، ختتلف عن األضحية ؟ السائل :

  يعين هل تريد أن جتمع بني األضحية والصدقة ؟ أم جتعل األضحية صدقة ؟ الشيخ :

  تكون النية أن ال تكن أضحية قد تكون صدقة السائل :

اما قال عليه السالم يعين إذا أردت أن جتعل كصدقة ، فهي كصدقة من الصدقات مبعىن كصدقة الفطر مت الشيخ :

( هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين فمن أخراها قبل صالة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد 



فأقول لك اآلن : إذا جعلت األضحية صدقة ما ضحيت ، وال فرق  صالة العيد فهي صدقة من الصدقات )

د أو يف أي يوم من أيام السنة ، فهي كصدقة من حينذاك بني أن تتصدق بذبيحة ما قبل العيد ، أو بعد العي

ملاذا ؟ ألنه أخل بالواجب  " يبىن قصرا ويهدم مصرا "الصدقات ، ولكنك وال مؤاخذة يكون املثل حينذاك كـ 

  (( من وجد سعة ولم يضح فال يقربنا مصالنا ))وجاء باملستحب ، والرسول عليه السالم 

ألنه يشرتط  ( ضح بغيرها )ضحوا يوم العيد قبل صالة العيد فقال له : واتفق يف عهده عليه السالم أن بعضهم 

أن تكون بعد صالة العيد كما تعلم ، فإذ أمر الرسول بتعويضها فهذا يؤكد وجوا ، ولذلك الذي يريد أن 

يتصدق فعال ، فال ينس نفسه وال ينس القيام بالواجب ، فهو يضحي أضحية ، مث كما قلنا آنفا يأكل منها 

  لقيمات ، وأن يدخر منها لقيمات ، مث يتصدق بأكثرها .

  هل فيه ذكر وال ذكر مثل  ؟ ...بالنسبة يا شيخ لسجود السهو  السائل :

  مثل العادي . الشيخ :

  تسبيح .. السائل :

  ما فيه شيء خاص . الشيخ :

  ؟سؤال آخر بالنسبة لتكبريات صالة االستسقاء مع رفع اليدين هل يوجد نص  السائل :

نص ما فيه ، إمنا فيه عبارة يف بعض األحاديث كصالة العيدين ، لكن يبدو أن هذا توسع غري حممود ىف  الشيخ :

" كل نص عام مل جير العمل جبزء من االستنباط ، يعىن هذا يذكرنا بالقاعدة اليت سألين عنها عبد اهللا هذا صباحا 

وهكذا الرسول صلى كثريا ومل يرد عنه أنه رفع  ر العمل عليه "أجزاءه فال يستدل على إجزاءه من العموم ألنه مل جي

  يديه ىف صالة االستسقاء كما كان يفعل ىف صالة العيدين .

  بالنسلة لقلب الرداء للمصلني بعد الصالة ورد نص ؟ السائل :

  بالنسبة للمصلني ؟  الشيخ :

  نعم . السائل :

  حيضرين جواب هذا السؤال .إذا دعا اخلطيب قلب هذا هو ؟ واآلن ال  الشيخ :

يا شيخ هذه اجلملة أن كل نص يتضمن أجزاء كثرية مل جير العمل جبزء من أجزاءه العمل به ال يشرع ما  السائل :

  مل يرد نص أنت جيبتها بطريقة ثانية .    

  العلم كله الدروب يعين قلنا هنا  اآلن ال جيزي يعين ال ينبغي فعله . الشيخ :

  ملفهوم واحد .يعين ا السائل :



بارك اهللا فيك بالنسبة لالبن خيش املدرسة نركز عليه وتعليمه العلوم الشرعية طيب إذا مثال ركزنا على  السائل :

يعين أفضل حبيث إنه إذا خش املدرسة ال  ...حفظ القرآن والعلوم الشرعية املهمة وخمارج احلروف ونطق العربية 

له شروط  ...فهل  ...اإلسالمية بالذات إذا كان مثال خترج بعض املعاهد أو يتسفيد الفائدة مثال خيدم ا األمة 

فهل حيق لنا مثال جنعل الرتكيز على تعليم الطفل العلوم  ...ما يقدر الواحد خيش فيه درجات هل يف هذا إذا 

  الشرعية ؟

  هذا حق مثلما أنكم تنطقون لكن هل ميكن اجلمع بني األمرين . الشيخ :

مثال إذا يعين ابين طلع وبده خيش صيدلية صعب عليه خيش يف الطب فيه واسطات وشروط وإن  ... السائل :

  هذا مثال من قبيلة حريب يعين هو يكون مقدم علّي ! ...خلي تركيزه يف العلوم الشرعية مثال أنا من قبيلة 

  أكيد هذه ؟ الشيخ :

  سائل آخر : أول مرة أمسع عنها . 

أخونا جزاك اهللا خري ختتصره يف شيء إذا أنه وجواب الشيخ ، اجلمع بني األمرين ، أنه يعين سؤال  ... السائل :

يتعلم العلوم الشرعية وأيضا ال يقصر يف العلوم األخرى ، بس ما يتضح أنت ابنك إذا أنت اهتميت به يف الباب 

  األول مثال هل ال يقبل طب مثال ؟ فورا يقبل مثال خليىن أقول يعىن .

مثل متجنس وعليه مولود طيب ابين ماله احلقيقة  ...ارك اهللا فيك ، اآلن ىف بعض احملالت فيه شروط ب السائل :

  قبيليت نيجري

  إيش يرتتب من الناحية الشرعية ؟ الشيخ :

  أنا إذا ركز تعليم ابين على العلوم الشرعية . السائل :

  سائل آخر : ال متنعه .

  أما إذا كان ال ميكن فالدين أوىل . قلت لك إذا كان اجلمع بينهما ، الشيخ :

شخص يعين والدي يقيم عنده يف بيت واحد وهو يضحي فهل يكفي  تكفى عن والديه ؟ طب ،  ... السائل :

شخص مثال يعيش ىف املدينة وهو ساكن يف جدة ووالديه جاءوا عنده ضيوف ىف املدينة ىف بيته اآلن ، وهم 

  شهور هل يضحي هو أم يضحي أبيه ؟ موجودين عنده اآلن ومدة اإلجازة ثالث

  ما فيه البيت إىل يسكنه أحد ؟ الشيخ :

  ال ، ال يوجد . السائل :

  ماشي . الشيخ :



يضحي واحد هنا ، ولو أراد الوالد أن هو يشرتى هو األضحية وقال يا إابىن أنا عندك وأنا أضحى  السائل :

  يكفى هذا ؟

  ماشي ، أي نعم . الشيخ :

  د ابن آخر كان معهم ضيف يعين .ولو أرا السائل :

املهم أن هذا البيت خيرج منه أضحية ، سواء من كان الذي أخرج األضحية هو األب أو الوالد ، مث  الشيخ :

  سواء كان الولد هو الكبري أوالصغري ، املهم على كل أهل بيت يف كل عام أضحية .

ندهم ذهب ، هل شرط أن جمموعهم يبلغ زكاة احللي يعين ، لو شخص عنده أكثر من طفلة وع السائل :

  النصاب أم الشرط أن كل واحدة تبلغ النصاب ؟

  أتقصد الطفلة وال غري البالغة ؟ الشيخ :

  غري البالغة، البالغة  . السائل :

طيب، ترقع املوضوع ، غري البالغة ، هي ليس عليها كلفة أو تكليف ، إذن ننتقل إىل البالغة حينئذ ال  الشيخ :

  . ((كل نفس بما كسبت رهينة ))جلمع بني قيم هذه احللي ألن كل إنسان كما قال تعاىل ىف القرآن جيوز ا

السالم  (( كل نفس بما كسبت رهينة))شيخ ، أنا هروح أشوف العالج الشيخ  جزاك اهللا خري ،  الشيخ :رفيق 

  عليكم .

  وعليكم السالم السائل :

  كيف حالك ؟ خبري .  الشيخ :

  د هللا .احلم السائل :

،  (( وأن ليس لإلنسان إال ما سعى ))املقصود كل إنسان مكلف خبصوص نفسه كما قال تعاىل :  الشيخ :

فإذا كان يف البيت بنات بالغات ، ولكل واحدة منهن حلي ختتص هي ا ، حينئذ ال جيوز اخللط بني هذه 

، فإن كان حلي فاطمة مثال بلغ النصاب احللى من الصبايا كلهن ، وإمنا لكل واحدة منهن هلا حساا اخلاص 

  أخرجت الزكاة .

  والدها خيرج الزكاة . السائل :

  . ...ال ال هي  الشيخ :

  بس  ما يف عندها مصروف ، يعىن قد يكون ما يف عندها دخل تعتمد عليه ، فتعتمد على والدها ! السائل :

حليها  بلغ النصاب  وحال عليها احلول  هذه مسألة أخرى ، أنا أردت أبني ما يأيت فقلت فاطمة الشيخ :



وعليها الزكاة ، مسألة أخرى ، فيه عندها سيولة وال ما عندها قضية أخرى ، عائشة مثال أختها أيضا بلغ حليها 

النصاب فهي مثل أختها ، لكن نفرتض اآلن فاطمة عندها نصف النصاب، وعائشة عندها نصاب ونصف فال 

،واضح ؟ طيب ، إذا اتضحت املسألة اآلن ما وجدت املشكلة اليت أثرا أنت يف جيمع بينهما وخيرج عن نصاا 

آخر الكالم ، فنقول أن إحدهن ما عندها سيولة ، هذا أمر يدبر ، يف أحسن األحوال أن يعينها أبوها أمها 

الزكاة عنها ، أخوها إخل ، املهم أن تزكي هذا املال ، فلو فرضنا يف أضيق السبل أن ما فيش أحد حوهلا خيرج 

  حينئذ جيب أن خترج من نفس احللي ولو نقص من النصاب فذلك خري هلا وأبقى . واضح ؟ طيب .

  شيخ بارك اهللا فيك ، هل من شروط الزكاة بلوغ الرشد ؟ السائل :

( رفع نعم ، كل عبادة ال يكلف ا اإلنسان إال بعد بلوغ سن الرشد كما قلت ، لقوله عليه السالم  الشيخ :

، ولذلك  القلم عن ثالثة : عن الصبي حتى ييلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق )

اختلف الفقهاء بالنسبة لويل اليتيم الذى مل يبلغ سن الرشد ، هل هو مكلف بإخراج الزكاة عن هذا اليتيم إذا بلغ 

أنه جيب على ويل اليتيم أن خيرج زكاة مال  النصاب أم ال ؟ قوالن اثنان : أحدمها هو ما مسعت أنفا ، واآلخر

، لكن احلديث ( اتجروا في أموال اليتامى ال تأكلها الصدقة )اليتيم ، ألن هناك حديث رواه الرتمذى وغريه 

  ضعيف وتفضل .

  باقي سؤال هل الزكاة تتعلق بالعني أم بالذمة ؟ السائل :

  بالعني . الشيخ :

  حق عني وال حق ذمة ؟ السائل :

  حق العني . يخ :الش

  إذا ماهلا عالقة بالسن ؟ السائل :

  ما دام حق العني ما هلا عالقة بالسنة الشيخ :

  بس حق العني باعتبار الفقري يستفيد منه، أما التكليف فقد سبق اجلواب عنه . الشيخ :

  جزاك اهللا خري . السائل :

  وإياك . الشيخ :

  أنا شعرت ذا لذلك أحملت إليك . الشيخ :

وإن كان عنده خان من اخلمر ، وكان هذا ويل على هذا اخلان وأمر  صلى اهللا عليه وسلم أنه يهرق  سائل :ال

  هذا اخلان ، أليس دل عليه يعىن أن يكون فيه له ويل أنه يزكي عنه ؟



  إيش عنده ؟ الشيخ :

  خان . خان . السائل :

  إيش اخلان ؟ الشيخ :

ملا أمر الرسول عليه الصالة والسالم أنه يرهق هذا فقال هذا أليتام ،  يعين مكان ، مصنع من اخلمر ، السائل :

  ارقه مش أرهقه . الشيخ :قال : ارهقه 

  أليس دل على هذا أن ويل هذا الطفل ممكن مثال أو وكيل عنه  . السائل :

؟ ألن السؤال   هذا ليس له عالقة ، هذا عالقته ألنه ال جيوز اإلنتفاع مبا حرم اهللا عارف  شفت كيف الشيخ :

فهو منعه من أن  ( لي إيتام ولهم زقاق من الخمر  أفأبيعها أفأبيعها أفأبيعها  قال : ال , بل اهرقها )كان 

  ينتفع ا لصاحل األيتام ، وليس للحديث عالقة بالزكاة . واضح ؟

  نعم واضح . السائل :

  متأسفني ، ما تعرفنا على امسك . السائل :

  د ناصر الدين األلباين .أنا امسي حمم الشيخ :

  ال إله إال اهللا . السائل :

  ال إله إال اهللا . الشيخ :

  كيف حالك ؟ حياك اهللا .  السائل :

  اهللا يبارك فيك ، كيف أنت؟ الشيخ :

  احلمد هللا ، عرفناك من كتاباتك وما عرفنا شخصك إال اليوم . السائل :

  على سنة املصطفى .نسأل اهللا أن جيمعنا على اهلدى والتقوى و  الشيخ :

  اللهم أمني . السائل :

  بالنسبة للى عنده فيديو يبغى يتخلص منه ، هل يبيعه ؟ السائل :

  حيطمه كاألصنام . الشيخ :

  حتطيم ما يبيعه يا شيخ ؟ السائل :

( وال يؤمن أحدكم حتى يحب ال ، ما يبيعه ألنك تعني غريك على ما تريد أن ختلص نفسك منه .  الشيخ :

  تعرف هذا احلديث ؟ فإذن ال جيوز أن تبيعه ! ما يحب لنفسه ) ألخيه

  انتفعت به خالص يعىن أكسره ! السائل :



أنت مسعت احلديث اخلمر آنفا، أبو طلحة األنصاري كان وليا على أيتام وكان يتاجر لصاحلهم يف  الشيخ :

( يا رسول اهللا عندي زقاق يه وسلم وقال :اجلاهلية ببيع اخلمر فلما نزل حترمي اخلمر جاء إىل النيب صلى اهللا عل

,مال األيتام يسكب على األرض وأنت واحلمد هللا لست  من الخمر أليتام لي أفابيعها قال : ال , بل اهرقها )

  . ...يتيما 

  يا شيخ ما ممكن مثال استخدام الفيديو يف منافع أو يف جهات تنتفع به مثل املدارس واملستشفيات ؟ السائل :

  إيش ينتفع به ؟ : الشيخ

  الفيديو . السائل :

حنن نقول للفرد  فضال على أن نقول هليئة معينة إذا كان يستطيع أن يستعمل الفيديو والتلفاز فيما ال  الشيخ :

معصية فيه ال يفرق يف ذلك بني فرد وهيئة ، فما يقال يف الفرد وما يقال يف اهليئة ، املهم التمكن من استعمال 

شرع اهللا عز وجل ، وهذه دائرة ضيقة جدا ، ألن بعض الناس مثال قد يستبيحون إظهار صورة  الفيديو فيما

الشيخ اخلطيب ىف الفيديو ، أي ضرورة يف هذا ؟ أما لو أن شيخا فاضال وصف للرائني للتلفاز كيفية مناسك 

ا جيوز ! لكن ما نسبة هذا احلج ، كيفية صالة الرسول اليت ال تفهم جيدا إال بالتطبيق العلمى ، نقول مثل هذ

اجلواز بالنسبة ملا ال جيوز ؟ إا قطرة من حبر هذا من جهة ، ومن جهة أخرى من الذين حيددون ما جيوز مما ال 

جيوز ؟ حيتاج إىل هيئة من العلم العلماء وهذا عزيز جدا اليوم  ولذلك كما قال  عليه السالم يف احلديث املعروف 

ام بين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد ( الحالل بين وإن الحر : 

  ...اتقاء الشبهات تأمر شيء دكتور  ) ...استبرأ لدينه وعرضه 

  الدكتور : بس جزاك اهللا خريا .

وعليكم السالم ورمحة اهللا ، وهناك مثل شعيب ىف بعض البالد العربية يقول وهو مأخوذ من بعض  الشيخ :

" أبعد عن الشر ما هو املثل ؟   ( دع ما يريبك إلى ما ال يريبك )حلديث السابق وغريه كقول عليه السالم ا

، ها  ... " الذي ال يريد أن يرى منامات خميفة ال ينام بني القبور "بتقولوا أنتم هكذا ؟ وفيه مثل ثاين   وغن له "

  وس هذا ، ال ، أبعد عن الشر وغن له . إللي ينام بني القبور خييل له قام ميت من قربه يتوس

شيخ بارك اهللا فيك االحرتاز من الصور احملرمة يف الفيديو والتلفزيون صعب ، إن أمن منها ويل األمر  السائل :

على نفسه ، ما يأمن على من حوله حىت األطفال ، فأنا أقول خلو البيت منه أوىل ، يعىن خلو البيت يعين طيب 

  ؟

  . ...قول أوىل و؟ أنا أقول لك من قال ال ؟ أنت بت الشيخ :



  لكن تكسريه أظن أن فيه ، يعىن لو يهدى ملؤسسة خريية أحسن . السائل :

  وين املؤسسة اخلريية ؟ الشيخ :

  مدرسة من املدارس . السائل :

  وين املدرسة اليت تلتزم يف الفيديو الشرع ؟ الشيخ :

  دار احلديث . السائل :

  أسألك األن أي دار حديث فيها فيديو ؟طيب ، أنا  الشيخ :

  ما فيه .عشان تستفيد . السائل :

أنه لعجزهم احتووا على فيدو ؟ وإمنا لعلمهم أن توجيهه الوجهة اإلسالمية صعب ، وهال اهللا موسع  الشيخ :

  عليهم اخلريات والربكات ماهم حباجة لواحد مثل أخونا أنه يقدم هلم هدية فيديو .

يوم الذي قبل عرفة ، حينئذ حترم باحلج ويكون باحلالة هذه قد مجع اهللا لك بني العمرة واحلج يعين ال الشيخ :

  وهذا هو األفضل .

أنا سألت يل شيخ عندنا يف دحرة امسه زويد بالنسبة بقول لك أنك تعتمر مثال يوم مثانية بدري أو ليلة  السائل :

اك يف اخليمة عندك تفسخ ، يعين ربع ساعة نصف سبعة تطيب وتقصر وبعدين تطلع على مىن تكون ساكن هن

  ساعة وبعدين تلبس اإلحرام ناوي للحج ما أدري يعىن هذا ؟

  هذا ماشي ، جائز . الشيخ :

  بيقول لك من هنا من مىن . السائل :

  حترم من مىن بالعمرة مث بعد تطوف وتسعى تتحلل ، مث يف اليوم الثامن حترم باحلج من مكة . الشيخ :

أنا يوم الثامن احلني أنا طلعت من هنا بدرى ، وطوفت وسعيت وقصرت ، يقول لك تروح املىن على  : السائل

طول للمخيم حقك مثال تفسخ إحرامك وبعدين تلبس ثوب ىف ربع ساعة نص ساعة وبعدين تلبس اإلحرام مرة 

  تانية للحج ما أدري يعىن ؟

  ن تكون ؟يا أخي ملا تفسخ اإلحرام وتنوي باحلج . أي الشيخ :

  يف مىن . السائل :

  ال ، هذا خطأ ، جيب أن حترم من مكة باحلج بعد أن أديت العمرة . الشيخ :

  مىن أليست يف نفس مكة يعىن ؟ السائل :

الرسول أمر باإلحرام من كانوا قد متتعوا بالعمرة إىل احلج ىف يوم الرتوية قبل أن يذهبوا إىل مىن أن يلبوا  الشيخ :



  مكة !باحلج وهم يف 

  يعين األفضل حني أروح أطوف وأسعى وأعاود البحرة ويوم مثانية أطلع على مىن هذا األفضل يعىن ؟ السائل :

ال أقول لك هذا األفضل ، إن شئت فعلت هكذا ، وإن شئت أديت العمرة وجلست هناك يف مكة ما  الشيخ :

اعتني حسب مايتيسر لك ، املهم أن تليب بقيت حالال ، بعد التحلل ، سواء قبل يوم أو يومني أو ساعة أو س

  باحلج وأنت يف مكة ومن هناك تتوجه إىل مىن وقد أحرمت باحلج .

يعين ساعتها أقصر شعرى وأفسخ اإلحرام وألبس الثوب ، وثاين مرة بعد أحرم من مكة وألبس اإلحرام  السائل :

  وأطلع على مىن

  تذهب إىل مىن . الشيخ :

  .يعين خهذا جائز  السائل :

  هو هذا . الشيخ :

  ،كويس ، و يلزمنا فدو ؟ السائل :

(( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن مش فدو هذا ، هذا هدي قال تعاىل:  الشيخ :

، الفدو هو مقابل خطأ يرتكبه  لم يجد فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ))

دو، أما ِكفاء أن اهللا عز وجل مسح للمسلم أن جيمع بني عباداتني يف وقت واحد ، العبادة اإلنسان هذا امسه ف

األوىل هي العمرة ، واألخرى هي احلج ، فجعل كفاء هذا الفضل اإلهلى أن يتقرب اإلنسان باهلدي ، أما الفدو 

كل حاج أن ال حيج   مقابل خطأ يرتكبه اإلنسان ، وهذا ليس خطأ بل هو الصواب بل هذا هو الواجب على

  مفردا وأن ال حيج قارنا ، وإمنا حيج متمتعا .

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  وإياك . الشيخ :

  بالنسبة يا شيخ التحليل عقب الزم يوم الوقفة قصدي  السائل :

  يوم عرفة . الشيخ :

  يوم عرفة . السائل :

  إيش فيه ؟ الشيخ :

  معى العائلة معي الوالدة تعبانة معها السكر وكذا ؟هذا مىت أنصرف من عرفة وأرمي  السائل :

  تنصرف بعد أن ترى الشمس قد غربت عن يسارك الشيخ :



  وقت الغروب ؟ السائل :

  نعم تنطلق من هناك إىل املزدلفة . الشيخ :

  مزدلفة . السائل :

ة مث تنطلق إىل مىن وال بد أن تبقى هناك إن كنت وحدك دون عيالك ، اىل أن تصلى الفجر ىف مزدلف الشيخ :

  وترمى اجلمرة الكربى بعد أن تطلع الشمس .

  بعد طلوع الشمس . السائل :

هذا إن كنت وحدك رجال ، أما إذا كان معك نساء ، فالنساء جيوز هلن أن ينطلقن من املزدلفة بعد  الشيخ :

أن تذهب معهن بعد  نصف الليل ، وحينئذ إذا كان معك نساء فتذهب أنت بشفاعة النساء ، يعىن جيوز لك

  نصف الليل . إىل هنا واضح الكالم ؟

  أي نعم . السائل :

  طيب ، يعىن إذا كنت رجال وحدك ال خترج إال بعد صالة الفجر يف مزدلفة ماشي ، الشيخ :

  ماشي . السائل :

السالم الشبخ : أما إذا كان معك حرمي ، نساء يعىن ، فتذهب أنت بشفاعة النساء ، حيث إذن الرسول عليه 

  للنساء وللغلمان الصغار والعجزة أن خيرجن من مزدلفة بعد منتصف الليل ، ماشي إىل هنا ؟

  أي نعم . السائل :

أما الرمي فللجميع ال جيوز إال بعد طلوع الشمس ،وإذا مسعت أحدا يقول : أن النساء الالتى خيرجن  الشيخ :

هذا خطأ ، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا أذن بعد منتصف الليل جيوز هلن أن يرمني قبل غروب الشمس 

لضعفة النساء والغلمان بأن ينصرفوا بعد منتصف الليل ، قال هلم ال ترموا اجلمرة  مجرة العقبة إال بعد طلوع 

الشمس ، إذن جيب التفريق بني التبكري باخلروج من مزدلفة بالنسبة للضعفة وبني الرمى ، فاخلروج جيوز بعد 

  يل والرمى ال جيوز إال بعد طلوع الشمس .نصف الل

  طيب بالنسبة إذا رميت مجرة العقبة الكربى وين اجته صوب احلرم وال ؟ السائل :

  تتجه إىل مكة لقضاء طواف اإلفاضة . الشيخ :

  طواف اإلفاضة ، والسعي والطواف وبعدين أرجع ملىن السائل :

  ملىن عشان تقضي األيام الرمي . الشيخ :

  احلادي عشر والثاين عشر . : السائل



  أي نعم ، جيوز التعجل . الشيخ :

  بس األفضل التأخر . السائل :

  التأخر أي نعم . الشيخ :

  سائل آخر : يا شيخ ، إذا كان متمتع يسعى بس ، وال يطوف ؟

  حنن نتكلم عن املتمتع ، أما املفرد والقارن ال يسعى بعد الطواف ماشي ؟ واضح ؟ الشيخ :

  اعلم انه انسان ، اما هو حيوان ؟ ههههه، حدد يا أخى الشيخ :

  ال يعىن هو تاجر ، سيارة مشرتيها السائل :

  اشرتيت سيارة باألقساط الشيخ :

  اى نعم السائل :

  ودفعت السعر أكثر من سعر النقد ؟ الشيخ :

  نعم السائل :

  هذا ما جيوز هذا ما جيوز الشيخ :

  شو بسوى ؟ السائل :

أقول لك األن شو تسوى ، أنا أقول لك ال تسوى مرة تانية ، املهم إذا كنت أنت كل شهر متفق  انا ال الشيخ :

مع هذا الذى أبتليت به وابتلى بك أن تدفع مبلغ مسمى هذا ال حيتاج إىل إستئذان ، أما لو أنك استقرضت من 

ت أنت بني وفاء الدين أو إنسان قرض حسن هللا تبارك تعاىل واتفقت معه على أجل مسمى ، وجاء األجل ووقع

احلج إىل بيت اهللا احلرام ىف هذه الصورة البد أن تستأذن منه ، أما وهناك قسط حمدد بوقت تستطيع ان هذا 

القسط تؤديه مثال بعد موسم احلج أو ال تستطيع ؟ جيب ان تعمل دراسة ، هل تستطيع أو ال تستطيع ؟ فإن  

  ال تستطيع فالبد من استسماحه .كان تستطيع أن تؤدى فال إشكال ، وإن كان 

  جزاك اهللا خري . السائل :

  يعىن عمل متتع عمل عمرة أوال ومتتع وعمل احلج وبعد ما نزل من عرفة ورمى اجلمرة يطوف ويسعى . السائل :

  أيوه ، أما القارن واملفرد ال يسعى ، يطوف وال يسعى الشيخ :

  سائل أخر : مىت يذبح اهلدى ؟

  م العيد جيوز له ذلك .أربعة أيا الشيخ :

  يا شيخ والدي تويف رمحه اهللا قبل أسبوع وأريد أن أهدي عنه ، جزاك اهللا خريا ما هو فضل اهلدي يف ؟ السائل :



  أنت تريد ماذا بالنسبة ألهلك ؟ الشيخ :

  أهدي يعين أذبح ؟ السائل :

  ذنبيحة هو كان حج ؟ الشيخ :

  نعم ، حج كثريا . السائل :

  ي شيء تفعله بالنسبة لوالدك من اخلري والعبادة فهو يصله أجرها إن شاء اهللا .أي ، أ الشيخ :

  وبالنسبة بقراءة القرآن هل تصله ؟ السائل :

  بالنسبة لقرائتك أنت باعتبارك ولدا له نعم ، أما إذا كلفت قارئا أن يقرأ فال يصله شيء . الشيخ :

  بالنسبة للهدي كيف يصله الثواب ؟ السائل :

اهلدي هو من مناسك احلج ، فإذا ما حججت عنه فال هدي ، ولكن أي صدقة تتوجه ا اىل اهللا عز  :الشيخ 

  وجل قاصد ا أن يصل أجرها إىل أبيك فهو واصل ، ممكن مثال تذبح أضحية ىف العيد وجتعلها لروح أبيك .

  هو . أنا وهو ، ما جيوز أين أسوي له فقط ، الزم أسوي يل أنا وبعدين له السائل :

نعم ، ألن أنت واجب عليك أن تضحي عن نفسك ، وليس واجبا عليك أن تضحي عن أبيك ، لكن  الشيخ :

يستحب أن تضحي عن أبيك ، فإذا شئت أن جتمع بني الواجب واملستحب فعليك أضحيتان ، األوىل واجبة 

  عنك واألخرى مستحبة عن أبيك .

  شعرة للشاة تذبح ؟  مسعت أنه يقال واهللا أعلم أنه يف كل السائل :

  احلديث إللي وارد ا الصدد ضعيف ال يصح ، ال يصح . الشيخ :

  جزاك اهللا خري السائل :

  وإياك . الشيخ :

  هل على املفرد والقارن سعي ؟ السائل :

  ال ما عليه سعي . الشيخ :

  ؟ ...يوم تسعة طيب وبالنسبة للمقرن واملفرد ينزلوا مكة يوم مثانية والزم ما يطلع إال  السائل :

ال تقول مقرن وأنت عرىب ألن املقرن هو الذي يقرن بني التمر والتمر ، أما الذي جيمع بني احلج والعمرة  الشيخ :

  فهو قارن

  جزاك اهللا خري ، قارن ومفرد يعىن ما يدخل مكة إال يوم تسعة وال قبلها . ... السائل :

  القارن و ال املفرد . الشيخ :



  لقارن واملفرد، مىت الطلوع ملكة ؟نعم ، ا السائل :

ليس من الضروري بالنسبة إليهم ، لو ذهب فورا إىل مىن مث يقضى املناسك كلها مث يف اليوم العاشر من  الشيخ :

  ذى احلجة ، يعىن يوم العيد يأيت مكة ويطوف طواف اإلفاضة فيكون قد أدى احلج .

  عمرة طبعا ، ممكن يرجع باإلحرام جلدة ؟ القارن إذا احرم من جدة مع اهلدى ، عليه السائل :

  ال ، ما دام مل يتحلل ال . الشيخ :

  يعىن بإحرامه يظل مبكة . السائل :

أي نعم ، وهذا هو الفرق بني التمتع وبني القران واإلفراد ، ألن من أفرد أو قرن معىن ذلك جيب أن  الشيخ :

  يظل ىف إحرامه .

  رأة و ما متلك مبلغ مثال ، أو مثال املرأة عندها أرض ؟بالنسبة للذهب إيل عند امل السائل :

  عندها أرض وعنها حلي . الشيخ :

  أي نعم ، كلها ال أوجرت وال بيعت وال شيء ، إيش الطريقة وهي ما عندها فلوس ؟ السائل :

  عندها حلي ؟ الشيخ :

  نعم ، عندها حلي . السائل :

  يبلغ النصاب ؟ الشيخ :

  تقريبا السائل :

  إيش تقريبا ؟ مو تقريبا ، حتديدا حىت أقول لك جيب أو ال جيب . : الشيخ

  يبلغ النصاب . السائل :

  طيب ، احللي إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة ، أما األراضي أو شيء آخر إيش ذكرت ؟ الشيخ :

  بيت ، دار يف منطقة ثانية . السائل :

  بيت مؤجرة ؟ الشيخ :

  ال ، ما أحدا فيها . السائل :

  ما عليها شيء إال احللي . شيخ :ال

  احللي إيل ينفع عليها السائل :

احللي إذا بلغ النصاب ، لكن أنا أريد أن أوجه لك نصيحة أنا أرادك شابا واحلمد هللا يهمك أمر دينك  الشيخ :

  ، فلماذا حتف حليتك ؟



  إن شاء اهللا نوفرها إن شاء اهللا . السائل :

  ما يغرك الشباب . (( فإذا عزمت توكلت على اهللا ))قال تعاىل  قل إن شاء اهللا ولكن كما الشيخ :

  أبو ليلى : قال إنه عازم الظاهر  .

  يعىن تباشري . الشيخ :

  إن شاء اهللا . السائل :

شوف ، من مشاكل الذين ابتلوا حبلق اللحية أم يستفتحون العبادة بالذي هو شر ، ألنه ملا يأيت  ... الشيخ :

  هذه مصيبة الدار ، خاصة املصريني هؤالء اهللا أكرب . ...يتحللوا بيتحللوا باملعصية  يوم النحر ويبغوا

سائل آخر : غفل عنها كثري من الناس وماعلموا اا رمبا تقرم من النار ، واهللا لو كان أمرا من أمور الدنيا 

  لتكالبوا عليه و لقطعوا له املسافات لكن سبحان اهللا .

  هللا املستعان .اهللا أكرب ا الشيخ :

بالنسبة للذى عليه دين مثال أقساط أوسلفة ما درى كيف أنا مسعت إنه الزم يدى اللي عليه  حالة  السائل :

  وليست أقساط شهرية ؟

  أوضح يل سؤالك ؟ الشيخ :

ناوي أحج ، وعلّي مبلغ من املال أقساط  يعين شهرية ، يقول لك الزم تستسمح منه ، هل جيوز أين  السائل :

  روح أستسمح منه ؟أ

  أوال أقساط ملن ؟ الشيخ :

  علي أنا . السائل :

  أقول ملن هي ؟ الشيخ :

  لشخص ثاين . السائل :

  أنا عارف أنه ألشخاص لكن هذا الشخص إيش هو البنك أو تاجر ؟ الشيخ :

  إنسان عادي ! السائل :

  . ... الشيخ :

  . ...ما هو تاجر وال  السائل :

  يا أخي حدد . الشيخ :

  سيارة باشرتيها ؟ السائل :



  هذا هو اشرتيت السيارة باألقساط ودفعت السعر أكثر من سعر النقد ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ما جيوز ! الشيخ :

  طيب إيش نسوي ؟ السائل :

  . ...أنا ما أقول لك اآلن شو تسوي لكن مرة ثانية ال تسوي  الشيخ :

  ما شاء اهللا . السائل :

هم إذا كنت أنت كل شهر متفق مع هذا الذي ابتليت به وابتلي بك آه ، أن تدفع كل شهر طيب امل الشيخ :

  مبلغا مسمى .

  طيب . السائل :

هذا ما حيتاج الستئذان أما لو أنك استقرضت من إنسان قرضا حسنا هللا تبارك وتعاىل واتفقت معه على  الشيخ :

حلج إىل بيت اهللا اجلرام يف هذه الصورة ال بد أن أجل مسمى وجاء األجل ووقعت أنت بني وفاء الدين أو ا

تستمح منه أما وهناك قصد حمدد بوقت فتستطيع أن هذا القسط أن تؤدي مثال بعد موسم احلج أو ال تستطيع 

جيب أن تعمل دراسة هل تستطيع أو ال تستطيع فغن كان تستطيع أن تؤدي فال إشكال وإن كان ال تستطيع فال 

  .بد من استسماح منه 

  جزاك اهللا خريا .   السائل :

  واضح . الشيخ :

  واضح . السائل :

  ما  الفرق بني مسألة التورق والبيع بالتقسيط ؟ السائل :

  التورك ال ، البالد هذه يتوسعون ىف املسألة توسعا غري حممود ! الشيخ :

  ما عرفنا ليه ؟ السائل :

  ألن فيها تعاونا على املنكر أليس كذلك ؟ الشيخ :

  فيها استغالل ، فيها دخول إىل باب الربا من باب الشركات ؟ سائل :ال

(( وتعاونوا على البر والتقوى وال تعانوا على اإلثم والعدوان هذا هو ، تعاون على املنكر واهللا يقول  الشيخ :

  ، كل شيء فيه تعاون على املنكر ال جيوز ألنه يُعطى للسبب حكم املسبب ))

  ملدارس بأنه جائز  وهو ؟وندرسه يف ا السائل :



، مادام أنت معي أن التعاون على املنكر ال جيوز  ...كنت وال أزال أظن بك غري هذا الذي مسعته اآلن   الشيخ :

  ، فلجأك إىل مذهب أمحد إن صح ، هذا يفيدنا يف املوضوع ؟

  أنا ما جلئت إىل مذهب أمحد هذا الواقع، أنا أبني لك ما هو الواقع ؟ السائل :

ربنا عّز وجل تفضل علينا بكثري من النعم ليس  ...أنا عارف الواقع لذلك قلت لك أهل هذه البالد ،  شيخ :ال

املادية فقط اليت يعرفها حىت ما ليس ف�ي العري وال يف النفري ، ولكن حىت يف النعم املعنوية الدينية ، لكن مع ذلك 

  التقسيط والتوسع يف التورق هذا وحنو ذلك . هناك شوائب ختتلط هذه اخلريات ، منها التوسع يف بيع

  والتكفري لتارك الصالة السائل :

أي نعم ، التكفري ، أن يكفروا املسلمني الذين يتساهلون بالصالة ، مع العلم أنه أحاديث الشفاعة  الشيخ :

لصحيحني إخراج من  صرحية بأن اهللا يأمر بإخراج من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان ، بل ويف بعضها كما يف ا

  كان ال يصلي . تدري هذا احلديث ما أظنك تدريه ؟

  ال أدري ، ولكن حنن نتقى النار والوقوع فيها نسأل اهللا أال نقع فيها ! السائل :

  هذا حبث آخر ، هذه حيدة . الشيخ :

  وننصح الشباب وندهلم على ما جينبهم النار . السائل :

ن ألن ختص نفسك ذا اخلري ،ألن هذا أمر يشرتك فيه كل املسلمني ،  أنت ما جيوز لك أن تقول حن الشيخ :

  . ...كل العلماء وكل طالب العلم ولكننا نتكلم عن عقيدة 

ما حكم من ترك الصالة كسال وليس جحدا ؟ اجلواب كافر ، إيش هذا ؟ كافر وهو يشهد أن ال  ... الشيخ :

أحيانا فكيف نكفره واحلديث صريح بأن أول دفعة يشفع هلم إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، وقد يصلي 

املؤمنون الذين دخلوا اجلنة هم إخوام الذين كانوا يصلون معهم وحيجون معهم ، هذه أول دفعة خيرجوم من 

ن  ( فأخرجوا مالنار بالعالمة اليت كانت على وجوههم ، مث يقولون املؤمنون قد أخرجنا ربنا من أذنت لنا ، قال : 

  ، فيخرجون أي دفعة ثانية ، وثالثة وما شاء اهللا ، ربنا كرمي ! كان فى قلبه مثقال دينار من اإليمان )

  . ( إن بين الرجل والكفر ترك الصالة )وما رأيكم ىف احلديث  السائل :

يف الدنيا معروف هذا احلديث ، ورأيي أن ال عامل يفسر كل نص فيه لفظة كفر بأنه كفر ردة ، ال عامل  الشيخ :

.  

  كفر دون كفر ؟  السائل :

آه بال شك ، هذا تفسري ترمجان القرآن ، فإذا كان يرتك الصالة جحدا فهو الكفر األكرب أما إذا كان  الشيخ :



  يرتكها كسال فهو دون ذلك ، لكن هذا ليس معناه أننا نبارك هلم ترك صالم !

  نسأل اهللا الثبات واهلداية . السائل :

   .آمني الشيخ :

  الشيخ قال : إذا كان هذا ماء صحيحا فقد استوينا

ألن صراحة لنا أصدقاء كثري أنا أول مرة يعىن جييىن علم باملسألة هذه ، أحتسر لكن احلني اإلنسان يرجو  السائل :

  هلما اخلري ونرجو من اهللا .

  . ن دهره )( من قال ال اله إال اهللا نفعته يوما ماهللا أكرب ،  هو هذا كما قال  الشيخ :

  حديث الشفاعة حديث صلى اهللا عليه وسلم  ألىب طالب حديث شفاعته أليب طالب ؟ السائل :

  ال ، هو يعىن لو كان قاهلا  كان جنا ا . ...ما باهلا ؟  الشيخ :

املسلمني إن شاء اهللا صار مرض السرطان أخد تسع شهور ف�ي  ...الوالد رمحه اهللا قبل ما يتوىف  السائل :

  ستشفى وأنا كنت مرافق معه سوى وكالة ، شّهد اثنني  أنه يسوي الثلث  على يدي ثلث املال على يدي .امل

  إيش ثلث مال ؟ الشيخ :

  يعين يقول ثلث مال . السائل :

  يعين أوصى لك أنت . الشيخ :

ل حقه بني عياله  وهو يعين ثلث ماله وبعد فرتة طلع من املستشفى طيب أنا يف ديرة ثانية راح وقّسم املا السائل :

  حّي بني عياله

  ؟  

  ملا مات مل خيلف ماال ؟ الشيخ :

  قسم وهو حي . السائل :

  أنا فاهم بعد هذا التقسيم ما خلف ماال غريه ؟ الشيخ :

  مرة ، خالص صار على القسمني ؟ السائل :

  وكل واحد خد نصيبه ؟ الشيخ :

  ء ؟كله خد نصيبه ، ما علّي شيء يلحقين  شي  السائل :

ال ، أنت ال يلحقك شيء ألنه ليس هناك مال قد خلفه كما تقول، لكن القضية هلا نظرة من جانب  الشيخ :

قسمته للمال يف قيد حياته هل كان على طريقة اإلرث ؟ كان  ...آخر وهو ما فعله ، هل هو مشروع أم ال ؟ 



  ألوالد كلهم ؟أم كان على التساوي بني ا (( للذكر مثل حظ االنثيين ))على قاعدة 

ال ، هو عيال مخسة رجال من حرمة ، وثالث أوالد وبنتني على امرأة ثانية ؟ فقسم املبلغ يف املنطقة  السائل :

اللي هو فيها نصف هلؤالء ونصف هلؤالء لعياله هؤالء مخسة عيال وأمهم مطلقة وأولئك يعين ثالث أوالد وبنتني  

  وأمهم عندنا إىل أن تويف ؟ 

  موع مخسة من زوجة ومخسة من زوجة أخرى ؟ا الشيخ :

  أيوه بس أولئك بنتني ؟ السائل :

  ما عليش وأعطى اخلمسة نصف ما ميلك واخلمسة اآلخرين نصف ما ميلك .  الشيخ :

  أي نعم . السائل :

  مخسة كلهم ذكور ومخسة فيهم اثنان بنات وثالث ذكور وسوى يف العطية ؟ الشيخ :

  أي نعم . السائل :

أي نعم ، هذا إذا كان باسم العطية فهذا هو الشرع ، وهو العدل يف العطاء ال تفريق بني الذكر واألنثى  : الشيخ

، وأما إن كان من قسمة املرياث فهو خطأ مرتني أوال : أن قسمة املرياث ال جيوز إال بعد حتقق سببه وهو الوفاة ، 

أنا ال أدري هو ماذا قصد ؟ هل قصد العطية أم  ثيين ))(( للذكر مثل حظ االنوثانيا : حتقق القاعدة القرآنية 

  املرياث ؟

  قصده عطية . السائل :

  . ...عطية فإذ هو جائز وأنت خرجت من  الشيخ :

  سائل آخر : يعين التقسيم األخري يعترب نافذا يف الوصية األوىل ؟

  هذا هو ؟ الشيخ :

ر وحتلل مث نزل عند أصدقائه يف جدة مث أراد أن حيرم رجل جاء من الرياض متمتع وذهب اىل مكة واعتم السائل :

  من جدة للحج ، فهل يبقى كونه متمتعا ؟

  آه ، متمتع . الشيخ :

  يبقى متمتعا ، طيب يا شيخ ، احنا جايني نبغى ندعوك للعشاء عندنا ىف البيت ، هنا يف أم السالم السائل :

  . ...سبقك ا عكاشة  الشيخ :

  أنا عكاشة . السائل :

  وكيف حكمت بالغيب أنك عكاشة ؟ الشيخ :



  أنا حممد بن عكاشة ، اسم الوالد عكاشة . السائل :

حنن ننتظر حىت نأخذ الدواء املوصوف لنا  ...على كل وجه من التأويل لست عكاشة ، أنت ابنه ،  ... الشيخ :

  مث ننطلق إىل الدعوة اليت دعينا هلا ، ومساء عندنا دعوة أخرى .

  يب يا شيخ  إذا مثالانتهت أيام التشريق وما ذبح هدي التمتع ؟ط السائل :

كالذي يقدم صدقة الفطر قبل الصالة أو بعد الصالة ، فالذي يقدمها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة ،   الشيخ :

  والذي يقدمها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات .

  طيب ، حجه مقبول أم ؟ السائل :

  . ( فما استيسر من الهدي )قبول ، لكنه آمث بسبب إمهاله حلكم اهللا عّز وجل هو متمتع حجه م الشيخ :

طيب ، هو كان مسافر وأفطر مخسة أيام ىف السفر ، فلما صار متمتعا يصوم ثالثة أيام يف احلج السبعة  السائل :

  إذا رجع ، فهل يؤخر قضاء رمضان إىل بعد هذا الصيام ؟

  عة أيام إذا رجع ؟يعين عليه قضاء وعليه سب الشيخ :

  نعم . السائل :

  ال ، يقدم ما عليه من رمضان ألنه آكد . الشيخ :

  يؤخر هذه السبعة ؟ السائل :

  السبعة يف بلده ، ما هي مؤقتة بأيام حمدودة . الشيخ :

  والثالثة أيام يف احلج . السائل :

  ال بد منها ىف احلج كما قال ، أيام التشريق الشيخ :

  فيه تأخريك ىف املضرة جتتهد أن يكون فيه فائدة منها ، نسأل اهللا أن يثيبك على ما أنت عليه . على ما السائل :

  اهللا يبارك فيكم . ((  وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير )) الشيخ :

  هل جيوز ترك بعض املسائل الفرعية يف سبيل الدعوة ؟ السائل :

  هذه مشكلة العصر احلاضر قضية الدعوة.  الشيخ :

ال ، ال ألين جالس يف بيئة يعين متعصبة إىل األحناف ، فما أستطيع أن أدعو إذا ظهرت بعض  سائل :ال

  الفرعيات املخالفة لألحناف يف تلك املسائل ، فإذا تركت هذه األشياء فبإمكاين

 ال مجيل أنا فهمت عليك ، لكن بقي عليك أن تفهم علي ، إذن ماذا دعوت احلنفية من األمور اليت الشيخ :

  جيوز التساهل فيها ؟



  أبدأ معهم بالتوحيد . السائل :

  يقبلون توحيدك ؟ الشيخ :

  واألصول كذلك فيه خالف .؟ السائل :

  دعك اآلن واألصول ، خلينا على التوحيد ، يقبلون توحيدك ؟ الشيخ :

  إذا تركت املسائل املخالف فيها يف الفروع لعلهم يقبلون ! السائل :

  ك شىء مما يتعلق بأصل األصول أال وهو التوحيد ؟وجيوز تر  الشيخ :

  أنا ال أقصد األصول وإمنا أقصد الفروع يف بعض املسائل السائل :

  أنت ال تقصد ،أنا أسألك ، هل دعوم للتوحيد ؟ الشيخ :

  نعم ، دعونا للتوحيد . السائل :

  هذا من املؤجل ؟  طيب ، وكل ما جيب للتوحيد ومنه مثال أن هللا صفة العلو ؟ وال الشيخ :

  يثبتون صفة العلو . السائل :

  ال ، األحناف ماتوريدية ، واملاتوريدية ما يثبتون صفة العلو ، كذا األشاعرة . الشيخ :

  بعضهم يقول يف كل مكان وبعضهم ال السائل :

هم  امل ...هو كمذهب حني نتكلم ال نتكلم عن البعض ، لنعرف أنا الذى أمامكم أصله حنفي  الشيخ :

كمذهب املاتريدية واألشاعرة ال يثبتون صفة العلو ، فال جيوز مداهنتهم يف هذا وال بد من دعوم ، وين احنا 

  خلصنا ؟ طيب ، نراكم خبري

  نسأل اهللا العفو والعافية ، نسأل اهللا أن يغفر لنا ولكم ، السائل :

  لصنا ، يله .جزاكم اهللا خري ، وادعو لنا بالغيب ، والسالم عليكم ، خ الشيخ :

  وسبحاك اللهم وحبمد نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك .

  ؟ ...عندما أهل منذ عشرة أيام طبعا زوجها أتى  السائل :

املهم نتأكد أا مل تليب باحلج ، فإذن ال شيء يف ذلك لكن املهم أن يعود زوجها ا إىل ميقاا وهناك  الشيخ :

كة وتطوف وتسعى مث تتحلل، مث حسب ظرفها إن كانت تتمكن من البقاء يف مكة هذه تليب بالعمرة وتأيت م

املدة مث إذا جاء اليوم الثامن يوم الرتوية لبت باحلّج فعلت وإال رجعت إىل مقر زوجها ىف جدة ، مث من هناك حترم 

  باحلج مستأنفا ألن تلبيتها األوىل كانت للعمرة ، وهذه التلبية األخرى هي للحج .

إذن السؤال أنا أسأهلا هل هي لبت وإن مل تلبس اإلحرام وإن مل تنوى ؟ يعين مثال لبت باحلج من  السائل :



  وعليه احلج وعليه بدنة وعليها حتج يف العام املقبل . ...امليقات مع من لبوا يف الطائرة أحرمت باحلج ، 

فلو قالت هذا ليس  هم محلي حيث حبستني )( اللآه ، أي نعم ، هذا إن مل تشرتط على را وتقول  الشيخ :

  عليها إعادة وليس عليها هدى .

  . ... السائل :

وكم رمضان مضى عليها مثال ثالثني رمضان ، يف كل رمضان كم عادا مثال سبعة أيام ، ثالثة يف  الشيخ :

لصيام مش الصالة يعين سبعة يعين واحد وعشرين ، يعين مائتني وعشرة أيام صيام مثال ، فهي تصلي ما عليها ا

  تقضى األيام الىت أفطرا بسبب عذر احليض ، كما قلنا يعين تعمل حساب تقريىب مث بعد ذلك تكثر التطوع .

  . ...هي كبرية وتعاجل من شيء يعين وتقول ال أستطيع  السائل :

هلا أقضي األيام  هي تصوم ، لكن نقول السائل :يا أخي بسألك هي تصوم رمضان اآلن وال ، ال ؟  الشيخ :

  . ...تلك ، لكن تقول ال ، ال أستطيع أن أصوم 

إيش حيلتنا  ...طيب هو قوهلا وال قول العلماء ؟ هذه ما فائدا إذا قيل للرجل صل فإن الصالة فريضة الشيخ :

  معه ، السالم عليكم .

ن التفث كما جاء يف بعض احلج ما ينبغى للمسلم أن حيرص على أن حيوله إىل نزهة ، ال بد شيء م الشيخ :

  األحاديث .

(عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فضيلة الشيخ  ما اجلواب على حديث ابن الزبري :  السائل :

رواه أبو داود وقضاه الشيخ يف األجوبة النافعة   فصالهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر)

دم مشروعية صالة الظهر يف مثل هذه احلالة ، وإليه مال الشوكاين يف صفحة مخسني، فإنه يدل بظاهره على ع

  نيل األوطار ؟

  أعتقد أن السؤال خطأ أو به نقص ، فإن كان خطأ صححه ، وإن كان ناقصا فأكمله ! الشيخ :

  أعيد القراءة ! السائل :

ي وهو : إما أن يكون يف السؤال ال ، ال تعده ، أعده يف ذاكرتك ألين فهمت السؤال ، إمنا تأمل يف رد الشيخ :

خطأ صححه ،وإما أن يكون ناقص فأكمله ، ألنك عندما تقول ما اجلواب ؟ جواب عن ماذا ؟ أنت ما ذكرت 

  ! بتقول احلديث صحيح وصححه األلباىن ، شو برتيد بقى ؟ اجلواب عن ماذا ؟

  مثل هذه احلالة !عما يلى : فإنه يدل بظاهره على عدم مشروعية صالة الظهر ىف  السائل :

  إيه ، اجلواب عن ماذا ؟ الشيخ :



  عن هذا ؟ السائل :

إيش هذا يا أخى ، كأنك تريد تقول أنت أصحيح ما دل عليه احلديث ، طبعا أقول إن كان هذا  الشيخ :

  سؤالك ، أقول هذا صحيح وإال كيف ذكر ، وال إيش سؤالك ؟

  واهللا ناقل ! السائل :

  نعم . الشيخ :

  نا ناقل .أ السائل :

  لكن ملا نقلت فهمت ؟ أم مل تفهم . الشيخ :

  . ...فهمت اآلن السؤال  السائل :

  . ...معليش ال  الشيخ :


